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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE

ZE
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K:
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HUIS VERKOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

A

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37 WWW.GERWENZO.NL

INFOCENTRUM 
Ter Warden 30 - Gerwen

INLOOP INFOCENTRUM* 

dinsdag: 16.00 - 20.00

donderdag: 14.00 - 17.00

zaterdag: 10.00 - 12.00

*  dicht 26/12 
extra open 29/12 van 14.00 - 17.00

OP AFSPRAAK
info@bricksmakelaardij.nl  

040 - 34 00 009

GerwenZO! is hét nieuwbouw project  
van 72 woningen in het dorpse, groene 
en eigentijdse Gerwen.

Bezoek ons en kom alles te weten  
over prijzen, materialen en het uiterst 
duurzame karakter van deze prachtige 
woningen!

1958 - 2018

Rond de Linde 60 jaar
Door Gerrit van Ginkel

ls oudste redacteur en als hoofdredacteur is mij gevraagd iets te ver-
tellen over de bijna 20 jaar dat ik werkzaam ben als vrijwilliger voor het 
weekblad Rond de Linde.

Ik kom er niet onderuit om de verschil-
len die ontstaan zijn, sinds 2001 in de 
hele maatschappij, enigszins aan te 
stippen. Vooral de toename van het in-
ternet en het gebruik van de sociale 
media heeft grote invloed gehad op het 
functioneren van ons redactieteam. 
Natuurlijk doen we ook mee en enkele 
specialisten binnen ons team verzor-
gen dagelijks de berichten hiervan. We 
moeten wel meegaan met de ontwikke-
lingen van deze tijd. 20 Jaar geleden de-
den we dat ook al toen Wil Vermeulen 
en Gust de Haan, de toenmalige redac-
tieleden, samen met mij als nieuweling 
op computercursus gingen bij It Pro. 
De intrede van de computer zorgde bij 
de redactie maar ook bij de verdere 
verwerking op de drukkerij, voor een 
hele nieuwe aanpak. Karel Beks had 
sinds jaar en dag een vaste plek op de 
drukkerij en zorgde voor de lay-out.
Rond de eeuwwisseling was het gebrui-
kelijk dat vooral verenigingsnieuws aan-
geleverd werd op een stukje papier bij 
de toenmalige Hoofdredacteur Wil Ver-
meulen. Die verzamelde alles en plakte 
en knipte de berichten handmatig tot 
‘hapklare brokken’. Daarmee toog hij op 
dinsdagmorgen naar de drukkerij waar 
alles weer handmatig bewerkt werd op 
platen zodat het geschikt werd voor het 
drukproces.

Gust de Haan, oud-leraar evenals Wil, 
was een begrip in het dorp bij de mid-
denstand. Zijn rubriek ’Ondernemers in 
de Picture’ is nog steeds bij veel Midden-
standers een vaak gehoord item als men 
vraagt naar redactionele ondersteuning. 
Gust wist alles van zijn aandachtsgebied 
en we zeiden in de redactie gekscherend 
weleens als een winkelier zijn voordeur 
een andere kleur gegeven had, ‘daar 
moet Gust naar toe’. Vele jaren waren 
die twee het gezicht van Rond de Lin-
de en de plek die het weekblad in het 
dorp veroverd heeft is mede te danken 
aan hun inzet.
Ook de uitgevers destijds waren nauw 
betrokken bij het weekblad. Maria 
Kuijten-Mesman, Pim en René Cuy-
pers, Pim en Luuk M esserschmidt wa-
ren de uitgevers die via hun contactper-
soon in de redactie, Pim Cuypers, nauw 
contact onderhielden met de werkvloer 
en de praktijk. 
Gelukkig vormt het huidige redactie-
team een ingelopen machine waar bin-
nen veel vaardigheden en kwaliteit zijn 
vertegenwoordigd. Goede kennis van 
het verenigingsleven en verankerd zijn 
in de Nuenense samenleving helpen 
ook mee bij een kwalitatief hoogwaar-
dig blad. Weinig of geen verloop en een 
brede interesse zijn de bouwstenen die 
ervoor zorgen dat we wekelijks een blad 

Beste lezer,
Elk dorp, elke gemeente heeft zo 
haar instituten. Niet de letterlij-
ke, maar figuurlijke instituten; 
mensen of organisaties die een 
staat van dienst hebben, die zo 
met het dorp verweven zijn dat 
ze letterlijk niet meer zijn weg te 
denken. Rond de Linde is zo’n in-
stituut in het Nuenense. Of ei-
genlijk: in deze hoek van zuidoost 
Brabant. Want ook in Lieshout, 
Mariahout en zelfs een stukje 
Stiphout en Brandevoort zit hij 
wekelijks in de brievenbus. Rond 
de Linde is zelfs zo’n instituut dat 
het een eigen vermelding heeft 
op Wikipedia. Dat zegt toch wel 
wat. Voor zover ik snel heb kun-
nen zien doet alleen een grote 
huis-aan-huiskrant bij de stadse 
buren haar dat na.

Ik weet dat er altijd over ‘de krant’ 
gezegd wordt dat er morgen de 
vis in wordt verpakt. Maar dat is 
eigenlijk alleen maar goed. Be-
halve de duurzame recylcingsge-
dachte die daar achter zit, bete-
kent het namelijk ook gewoon 
dat er überhaupt een krant is om 
de vis in te verpakken. Dat inwo-
ners niet afhankelijk zijn van het-
geen de regionale media dan toe-
vallig oppikt. Maar dat er mensen 
zijn met hun wortels midden in 
de gemeenschap, die elke week 
een eigen blad vullen met lokaal 
nieuws. Van verslagen van raads-
vergaderingen tot een interview 
met een nieuwe ondernemer die 
zijn deuren opent. Van een activi-
teitenagenda tot de uitslagen van 
de sportwedstrijden. Van de poli-
tieberichten tot reportages over 
leuke evenementen. Van mooie 
verhalen van inwoners tot de 
aanbiedingen bij de bakker en 
slager volgende week. Met een 
ingezonden brieven-rubriek waar 
inwoners hun eigen ei kwijt kun-
nen. En ga zo maar door.

Het bestaan van Rond de Linde is 
een verrijking van, zoals dat zo 
mooi heet, het lokale medialand-
schap. Ik wens ons en Rond de 
Linde dan ook toe dat er nog voor 
vele komende jaren de vis in 
wordt verpakt.

Maarten Houben
burgemeester

verzorgen dat veel wetenswaardighe-
den en nieuws bevat en dat in de loop 
der tijd veranderd is van advertentie-
blad tot nieuwsblad voor Nuenen.
Onze adverteerders zijn tenslotte al 60 
jaar de belangrijkste schakel die het 
blad bestaansrecht geeft. Zonder hen 
zijn we niets en een bijzonder woord 
van dank aan hen is dan op zijn plaats. 
Ondanks veranderingen in het aan-
bod zijn zij ons trouw gebleven en dat 
steunt ons en iedereen die betrokken 
is bij Rond de Linde, iedere week op-
nieuw om het beste uit het hele team 
te halen. Rond de Linde wil heel graag 
het cement zijn en blijven in de Nue-
nense samenleving.

Een prachtig ‘tijdbeeld document’
Door Mariët Jonkhout

Ik voel me vereerd dat ik als eindre-
dacteur aan mag sluiten bij het ver-
haal van onze hoofdredacteur Ger-
rit van Ginkel in de eerste uitgave 
van het jaar waarin Rond de Linde 
60 jaar bestaat. 60 jaar Nuenense 
geschiedenis weergegeven op kran-
tenpapier, een meer dan prachtig 
‘tijdsbeeld document’ dat koeste-
ring waard is.

Toen ik in 2012 toetrad tot de redactie, 
kwam ik in een gespreid bedje terecht. 
In een goed geoliede machine binnen 
een strak lopende redactie. Mijn en-
tree werd me dan ook gemakkelijk ge-
maakt en mijn draai was snel gevon-
den. Dit betekent echter niet dat onze 
wekelijkse productie van de Rond de 
Linde de afgelopen jaren steeds over 
rozen is gegaan. Door komst van een 
tweede weekkrant in het Nuenense 
werd het begrip concurrentie gebo-
ren. Iets waar we eigenlijk nog nooit 
mee te maken hadden gehad. Het vis-
sen in de gezamenlijke dorpse vijver 
werd een feit. Dit betekende een heuse 
reset en kritische kijk op onze product 
want ergens zou er toch verschil moe-
ten zijn, wilden we ons hoofd boven 
water kunnen houden. Het heeft de 
redactie en de uitgever extra scherp 
gemaakt ten aanzien van inhoud en er 
is kleur toegevoegd aan de hele krant. 
We hebben ons daadwerkelijk onder-
scheidend kunnen opstellen met als 
resultaat dat de Rond de Linde nog 
steeds, ook na 60 jaar, meerwaarde 
heeft binnen Nuenen. 
Dit alles is de grote verdienste van onze 
zeer consistente, volledig vrijwillige 
maar zeer professionele redactie en ik 
ga van de gelegenheid gebruik maken 
hier een groot compliment aan mijn 
collega’s te geven voor alle mooie stuk-
ken en alle arbeid die er wekelijks ver-
richt wordt om de krant tot een krant 
te maken! Josine Janssen, Edwin Coo-
len, Nannie van den Eijnden, Caroline 
van Nes, Karin Aarts-Jans sen, Gerrit 
van Ginkel en onze gastredacteur Cees 
van Keulen, zonder jullie zou 60 jaar 
Rond de Linde niet mogelijk zijn. Ik 
hoop nog jaren samen met jullie weke-
lijks een mooie krant te maken, we zijn 
een goed stel met z’n allen!!

Vrijwilliger van 2017
Door Gerrit van Ginkel

Op nieuwjaarsdag werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente aan 
Corrie van Wassenaar de vrijwilligersprijs van 2017 uitgereikt. Totaal verrast 
stond ze op het podium in het spotlight om uit handen van Wethouder Caroline 
van Brakel de bronzen waterlelie te ontvangen met een cheque van € 1000,-.

Corrie is een typisch voorbeeld van 
een vrijwilliger getuige haar verdien-
sten voor het Nuenense vrijwilligers-
werk. Zo maar een greep uit de Nue-
nense verenigingen waarvoor zij actief 
is of was, met het risico niet volledig te 
zijn. Het vluchtelingenwerk waar zij 
taalles gaf aan kinderen van migranten 
of vluchtelingen, de IVN waar ze scho-
ling voor de gidsen deed, de Voedsel-
bank waar ze de pakketten samenstel-
de en inpakte, de Wereldwinkel waar 
ze sinds kort werkzaam is en de bege-
leiding van het Sinterklaas comité.
Corrie stond jaren voor de klas en 
sinds haar pensioen bouwde ze aan 
een indrukwekkende staat van dienst 
als vrijwilliger.

Haar keuze tot vrijwilliger van het jaar 
2017 is een zeer terechte keuze en een 
blijk van waardering aan de vele Nue-
nense vrijwilligers.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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Donderdag 4 januari 2018

Vragen? Neem contact op met de gemeente via: 040 263 16 31 of 
via e-mailadres gemeentehuis@nuenen.nl

DIGITALE AFVALKALENDER 2018   
NU ONLINE
Download en print vanaf nu uw persoonlijke afvalwijzer voor 2018. 
Hierin staan de juiste ophaaldagen en hier vind u alle informatie over 
afval scheiden en afval aanbieden. U kunt de jaarkalender printen. 

Bewoners die niet beschikken over (vaardigheid met) een computer 
of internet, kunnen de gemeente bellen (040-2631631). Ze krijgen 
dan een geprinte afvalkalender thuisgestuurd.

Vragen? Neem contact op met de gemeente via: 040 263 16 31 of 
via e-mailadres gemeentehuis@nuenen.nl. Of bel gratis met het 
Milieu Informatie Centrum: 0800-02 303 44. 

GEMEENTERAADSVERKIEZING
Op woensdag 21 maart 2018 vin-
den er weer Gemeenteraadsverkie-
zingen plaats. Kandidaten die willen 
deelnemen aan de verkiezing van de 
leden van de raad worden opgeroe-
pen zich te melden bij het centraal 
stembureau van de gemeente.

Kandidaatstelling
Op maandag 5 februari 2018 vindt de kandidaatstelling voor de 
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Nuenen plaats. 
Op die dag kunnen lijsten van kandidaten (model H 1) worden in-
geleverd van 9.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis van Nuenen, 
Jan van Schijnveltlaan 2, bij het daar gevestigde centraal stembureau 
bij de afdeling Dienstverlening. De benodigde formulieren voor:
• de lijsten van kandidaten (model H 1)
• de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun 

kandidaatstelling (model H 9)
• de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de po-

litieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
• machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door 

samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen 
of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)

• de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (mo-
del H 4)

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling bij het gemeentehuis, 
afdeling Dienstverlening, kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

VERGUNNINGEN      
PERIODE 25-12-2017 EN 31-12-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Gerwen ZO Oprichten van 67 woningen 
Wielewaallaan 49 Splitsen van de woning 
Park 7 Oprichten van woonhuis 
Papenvoort, nabij nr. 15 Rooien van een boom 
Wederikdreef 2A Tijdelijk plaatsen woonunits 
Ter Warden, naast nr. 5 Oprichten van woonhuis 
Berg 55 Plaatsen twee dakramen 
De Tienden 21 Oprichten van een loods 
De Pinckart 54 Plaatsen tijdelijke units 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Molvense Erven 65 Oprichten woonhuis 
Molvense Erven 65A Oprichten woonhuis 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwenseweg 38 Verlenging vergunning kansspelautomaten 
Heuvel 11 Boekenmarkt Gerwen 28 januari 
Parkstraat 1 Tent achter horecabedrijf met carnaval 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
29-12-2017 Nuenen c.a. Subsidieverordening Investeringen Regionaal 
  Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 

AFVALWEETJE

Tot en met 14 januari kunt u de kerstboom  
(zonder versiering, pot of standaard) kwijt in een 
van de bladkorven of gratis bij de milieustraat. 

Vervolg op pagina 5

ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Gemeente Nuenen 

VUURWERKAFVAL INZAMELING
Uw straat schoon en veilig en u kunt een mooie prijs winnen. Dins-
dag 2 januari was de grote inzameldag voor vuurwerkafval. Verder 
kunt u deze week ook nog terecht op de Milieustraat aan de Huuf-
kes 48 tot 50 tot en met zaterdag 6 januari (di-wo en vr 13.00-17.00 
uur en za. 10.00-17.00 uur). 

OPHAALDAG    
PAPIERCONTAINER VERANDERT
Werd voorheen uw papiercontainer op donderdag opgehaald? Dan 
is dat vanaf nu op dinsdag of woensdag. Zorg ervoor dat uw con-
tainer om 7.30 uur buiten staat, want ook de ophaaltijd kan veran-
deren. Bekijk op onze website uw digitale afvalkalender.nuenen.nl

Waarom? In de bebouwde kom werd het wel heel druk op donder-
dag bij de clusterplekken met al het aangeboden afval (GFT+E, PMD, 
restafval en papier). Daarom is de papierinzameling voortaan op 
dinsdag of woensdag.

Ons Tejater wenst u     
het allerbeste voor 2018!
Dat doet Ons Tejater graag met muziek van Johnnie Cash, gespeeld door de 
tribune band  Boys named Sue.

In de eerste theatershow van de Boys 
Named Sue draait alles om de trein. 
Waarmee kan je beter door de muzika-
le wereld van Johnny Cash reizen? De 
Boys Named Sue nemen u mee op reis. 
Ontdek het verhaal achter de liedjes. 
De reis zal soms rustig en harmonieus 
zijn, zodat u achterover kunt leunen en 
genieten van de ondergaande zon. 
Maar op andere momenten is de reis 
juist ritmisch en opzwepend. 

De Boys Named Sue spelen de liedjes 
van Johnny Cash niet klakkeloos na. 
Johnny Cash is uniek, bijzonder en niet 
te imiteren. De energie, opwinding, re-
bellie en ontroering die Johnny Cash 
opriep, kun je terugvinden in deze the-
atershow. I’ve Been Everywhere is een 
bijzondere reis: Get On Board…..!!!!!
Met de voorstelling I've Been Every-
where probeert Boys Named Sue het 
publiek een blik achter de schermen te 
geven op de muzikale wereld van Cash. 
Ze vertellen het verhaal achter de lied-
jes en nemen je mee op een ontdek-
kingsreis vol energie, opwinding, ont-
roering en rebellie. Een must voor zo-

wel de liefhebbers als voor de (weinige) 
mensen die nog nooit van hem hebben 
gehoord.
 
Zaterdag 13 januari in Ons Tejater, 
Dorpshuis Lieshout. Aanvang 20.30 
uur, entree € 12,50, inclusief een con-
sumptie. Kijk op www.vierbinden.nl/
onstejater of reserveer kaarten in het 
Dorpshuis: telefoon 0499-42878.

Ons Tejater wenst u veel theaterplezier 
in 2018.

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 5 januari organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis aan het Gro-
tenhof in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Goede voornemens? Meer be-
wegen in het Nieuwe Jaar?

Kom wandelen  
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de wekelijkse zon-
dagmorgenwandeling is in de maand 
januari de parkeerplaats aan de vijver-
zijde bij het gemeentehuis. Op zon-
dagmorgen om 09.00 uur vertrekken 
twee groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
ongeveer anderhalf uur in de omge-
ving van Nuenen. Voor de echte wan-
delliefhebbers is er ook de mogelijk-
heid om een langere wandeling in 
groepsverband te maken.
Iedereen is welkom. Vooraanmelden is 
niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie. Voor nadere informatie: 
www.wsvnuenen.nl. Ook kunt u mai-
len naar het secretariaat, secretariaat-
wsv@outlook.com.
WSV-Nuenen wenst iedereen een ge-
lukkig en gezond wandeljaar toe!

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara 
veel dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend 
zijn. Door te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar 
zelfvertrouwen met danspassen vooruit. Als je zo ziek bent 
als kleine Sara, heb je dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s zelfvertrouwen 
gaat met danspassen 
vooruit



Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

D66 Nuenen c.a. wenst u 
een gezond en boeiend 2018

Kandidaten GR2018

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Godfried de Vocht De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Start 2018 gezond!
Acties week 1 : geldig maandag 1 t/m zaterdag 6 januari

_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn
Donker meergranenbrood, boordevol 
zaden en pitten. 2x halve € 1,95  € 189
_____________________________________________________

Koolhydraatarmbrood
Bevat 6,6 koolhydraten 
per snee brood  NU € 175
_____________________________________________________

Koolhydraatarme broodjes
4 stuks
  NU € 150
_____________________________________________________

Appelstrudel aan stuk
3-4 personen
  NU € 400
_____________________________________________________

Eierkoeken     
 4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Kwarkbolletjes     
 4+1 GRATIS

Namens ons hele team 
wensen wij u een gezond 2018!!

4 Slavinken .......................4,00 
Caprese al forno
100 gram .................................................2,45
100 gr. Achterham + 
100 gr. Snijworst ...........................3,75 
Geschnetzeltes
500 gram .................................................6,50
Herten biefstuk
100 gram .................................................2,95
Beierse frikadel
100 gram .................................................1,25

Super vers belegde broodjes!

KOOPJE

BOTER
MALS

SPECIAL

SPECIAL

Bezorgers voor Rond de Linde: 
Wijk in Nuenen Oost 
(± 250 kranten) 

Wijk in Nuenen Centrum 
(omg. ‘t Oog ± 130 kranten) 

Ben je bereid om elke woensdagmiddag of 
donderdag ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

L E U K E  B I J V E R D I E N S T E

PER DIRECT

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

Heikampen 40
5672 SM Nuenen
Telefoon 06 - 22 30 67 17
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

TE HUUR: ± 600 m2 
AFGESLOTEN BUITENTERREIN
Gelegen aan de Boordseweg 53a te Nuenen.
Huurprijs € 500,- p.m (niet geschikt voor autohandel)

Info: 06-12386764

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

weekaanbiedingen 
donderdag 4 t/m woensdag 10 januari

Zuurkool panklaar
 1/2 kilo  0,89
Wokgroenten        
pan klaar   1/2 kilo 1,49

Atjar salade     
 250 gram 1,89

Minneola      
 hele kilo 1,99

Bami groenten      
 1/2 kilo 1,49

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl



 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

LINDEBLAADJES

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

FEESTJE? Huur: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

Auping 
WinterSale
maak je slaapkamer winterklaar

15%
voordeel

op het Auping
assortiment*

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

De actie is geldig van 17 december 2017 t/m 4 februari 2018

*Kijk voor extra informatie over de actie op www.profita.nl/acties.html

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERZondag 7 januari 
geopend 

11.00 - 17.00 uur

PEDICURE Alta Grace 
Nieuwjaarsactie: knippen 
voor een tientje (salon). 
Geldig t/m Mei. Kom ook aan 
huis! Tel: 06-50 57 11 83.

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 1,50 per stuk. Tel. 
06-51373272.

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken 
hebben met terminale zorg of zorg 
aan mensen met dementie en/of 
chronische ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor 
speciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:   

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

Scheiden doe je samen
* VANAF INTAKEGESPREK T/M AFHANDELING RECHTBANK
* EFFECTIEVER EN GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
* EEN AANSPREEKPUNT TEGEN EEN VASTE TOTAALPRIJS

 Astrid Larue | Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl | www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

GITAARLES IETS VOOR JOU? 
Kijk nu op www.gitaarschoolnuenen.nl 

voor jouw gratis proefl es. 
Bel nu 06-52685862.

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen. Tel. 
06-46830117.

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2018 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Behoudende nieuwjaarstoespraak 
Burgemeester Houben
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de nieuwjaarstoespraak van Burgemeester M. Houben in Het Kloos-
ter op 1 januari kwamen weinig nieuwe feiten aan het licht.

De Burgemeester ging in zijn toe-
spraak terug naar een dorpje in Frank-
rijk van slechts 75 inwoners waar een 
vriend woonde. De burgemeester daar 
was een boer en er was geen gemeen-
teraad. Het gemeentehuis was alleen 
open op vrijdagmiddag en toch was 
het prettig leven daar. Hieruit blijkt 
volgens onze burgemeester dat be-
stuurscultuur veel minder belangrijk is 
dan wij denken.
(Hij vermeldde niet dat de jeugd al vele 
jaren wegtrekt uit deze dorpjes en dat de 

toekomst daar hoogst onzeker is door 
gemis van jonge mensen, Redactie)

Vervolgens volgde een opsomming 
van allerlei samenwerkingsvormen in 
onze regio die niet tot het gewenste re-
sultaat hebben geleid. Ook de afgebla-
zen fusie tussen het Anna- en het Ca-
tharinaziekenhuis is een sein dat gro-
ter niet altijd beter hoeft te zijn.
De reorganisatie van het politiecorps in 
Nederland leidde niet tot het gewenste 
resultaat en opnieuw volgde een mil-
joenen kostende operatie om weer 
kleinschaliger aan het werk te kunnen 
gaan. Eigenlijk is er niets veranderd en 
zijn we terug naar de situatie van enkele 
jaren geleden. Allemaal voorbeelden 
volgens Houben die bewijzen dat klein-
schaligheid zomaar niet weggestreept 
kan worden.
Nuenen is best in staat zijn eigen broek 
op te houden als enkele zaken afgesto-
ten kunnen worden.

Wat echt belangrijk is, is de hulp aan de 
medemens. Burgemeester M. Houben 
sloot af met: “Zorg goed voor elkaar in 
welke vorm dan ook en laten we een 
toast uitbrengen op het nieuwe jaar”. 

 PvdA 
Nieuwjaarsborrel 

Op vrijdag 5 januari willen wij graag 
met u het glas heffen op het nieuwe 
jaar. Voor Nuenen c.a. een belangrijk 
jaar met de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 21 maart 2018. Dan wordt on-
getwijfeld duidelijk waar het bestuur-
lijk met Nuenen naar toe gaat. De 
voorkeur van de PvdA gaat uit naar sa-
mengaan met Eindhoven en dit zal 
geen verrassing voor u zijn. In ons ver-
kiezingsprogramma ‘Nuenen, dorp in 
de stad’ kunt u zien waar wij deze op-
vatting op baseren. 
Vrijdagavond kunt u ook kennismaken 
en in gesprek gaan met een aantal van 
onze kandidaten voor de gemeente-
raad. Wij zijn trots op onze kandida-
tenlijst, met Jan Wesenbeek als onze 
lijsttrekker, voor velen van u geen on-
bekende. Op plek twee staat Theo Al-
bers, al een aantal jaren in de Nuenense 
politiek actief als commissielid ABZ/
Fin. Op plek drie staat Frank Huijink 
die thans de PvdA vertegenwoordigt in 
de gemeenteraad. De eerste vrouw op 
de lijst is Jetty Brouwer, sinds 2010 
commissielid betreffende het Sociaal 
Domein. Nieuwkomer op 5 is Ronald 
Thomassen, al tientallen jaren wonend 
in het centrum van Nuenen en zeer ge-
motiveerd om de sociaaldemocrati-
sche waarden actief uit te dragen. 
Voor meer informatie over onze kan-
didatenlijst en ons verkiezingspro-
gramma zie www.nuenen.pvda.nl

Ook in 2018 zal op onze maandelijkse 
PvdA-inloop op de eerste vrijdag van 
de maand vanuit fractie, bestuur en 
ombudsteam steeds iemand vanaf 
21.00 uur aanwezig zijn. Voor vragen 
en problemen met instanties waar u al-
leen niet uitkomt, kunt u terecht bij 
het nuenen@pvda-ombudsteam.nl 
Wij zien u graag a.s. vrijdagavond van-
af 21.00 uur bij Schafrath. Naast PvdA-
leden zijn, zoals altijd, ook andere ge-
interesseerden van harte welkom.
 

Vertrek directeur    
Helpt Elkander
 
Ellen van Beijsterveldt, directeur-bestuurder bij de plaatselijke woningbouw-
vereniging Helpt Elkander, vertrekt na ruim vijf jaar uit Nuenen. Zij heeft per 
15 januari een nieuwe baan, zij wordt directeur-bestuurder bij Woonvizier in 
Made. Ben Wouters gaat de directiefunctie bij Helpt Elkander per 15 januari 
op interim basis waarnemen. Helpt Elkander telt 13 medewerkers. 
 
100-jarig bestaan
Helpt Elkander is een kleine vereniging, 
die sinds 1919 woningen bouwt, ver-
huurt en beheert in onze gemeente. In 
november jl. werd in de algemene le-
denvergadering van Helpt Elkander be-
sloten tot omzetting van de vereniging 
Helpt Elkander naar stichting Helpt 
Elkander. Deze omzetting vindt naar 
verwachting in maart plaats. De leden-
vergadering stemde ook in met de be-
steding van het verenigingsgeld aan de 
viering van het 100-jarig bestaan van 
Helpt Elkander eind 2019. Helpt Elkan-
der verhuurt zo’n 1400 woningen.
 
Verhuren via Wooniezie
De Nuenense woningbouwvereniging 
heeft geen eigen inschrijfsysteem meer 
en dus ook geen eigen wachtlijst. Helpt 
Elkander verhuurt haar woningen via 
het regionale systeem Wooniezie. De 
gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Oir-
schot, Best, Nuenen c.a., Waalre, Son en 
Breugel, Geldrop-Mierlo en Helmond 
(Stedelijke Gebied Eindhoven) hebben 
de basisgedachte dat de gemeentegren-
zen voor inwoners van ondergeschikt 
belang zijn. “Het streven is om samen te 

werken als ware we één gemeente” zo 
schrijven burgemeester en wethouders 
van onze gemeente vorige maand in een 
raadsinformatiebrief. Het verhuren van 
de meeste sociale huurwoningen in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven gaat via het 
regionale systeem Wooniezie.
 
Sociale huurmarkt in Nuenen c.a.
In genoemde brief staat ook te lezen dat 
bij Wooniezie zo’n 2100 woningzoe-
kenden uit de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten staan ingeschre-
ven. Onder die ingeschrevenen zijn re-
latief veel mensen in de leeftijd tot 35 
jaar. Ruim 10% tot 23 jaar en ruim 25% 
is tussen 23 en 35 jaar. Tot medio no-
vember zijn in onze gemeente 64 wo-
ningen verhuurd via Wooniezie en 33 
van die huurders komen uit de gemeen-
te Nuenen c.a. Per aangeboden woning 
in onze gemeente werd gemiddeld door 
172 woningzoekenden gereageerd. De 
gemiddelde inschrijfduur van woning-
zoekenden in Nuenen is zes jaar. Het 
onderwerp ‘Sociale huurmarkt in de 
gemeente Nuenen c.a.’ staat centraal op 
een informatieve raadsbijeenkomst op 
woensdag 24 januari aanstaande. 

Jacques Leemans weer 
lijsttrekker Nuenens Belang
Jacques Leemans doet bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 
weer mee als lijsttrekker. Jacques is een bekende Nuenenaar en maakte van 
1998 - 2014 al eerder deel uit van de Nuenense gemeenteraad en was al die 
tijd fractievoorzitter. 

Nieuw Logo voor Nuenens Jongste 
Politieke Partij ‘Leefbaar Nuenen’
Een nieuwe politieke keuze voor alle Nuenenaren. ‘Leefbaar Nuenen’. In de-
cember 2017 hebben een paar betrokken Nuenenaren de nieuwe politieke 
partij Leefbaar Nuenen opgericht. Waarom? Omdat wij willen dat de ge-
meente kiest voor haar inwoners. 

Jurist en oprichter van de Nuenense 
wetswinkel met gratis wekelijks 
spreekuur voor de gewone man. Voor-
zitter van de stichting Behoud Erfgoed 
Nuenen.   Actief lid van de Belangen-
vereniging Nuenen Groen die zich o.a. 
inzet voor het terugdringen van de ver-
keers- en milieubelasting in Nuenen-
Zuid met name op de Geldropsedijk 
met omliggende woonwijken en Een-
eind. Jacques woont op het Eeneind.

Marijke Moviat nummer   twee op de 
verkiezingslijst is voorzitter van de 
Gehandicaptenvereniging Nuenen. 
Was 12 jaar voorzitter van de Zonne-
bloem. Oud-wethouder van Welzijn 
en Sociale Zaken en zeven jaar raads-

lid. Ging langs de deuren voor Astma-
fonds en Dierenbescherming tot het 
verspreiden van drukwerk voor kerk 
en carnaval. Marijke woont in Nue-
nen-Centrum.
 
Jacques heeft heel bewust gekozen 
voor een puur lokale partij, niet ge-
bonden aan regels van landelijke par-
tijen. De lijnen naar de burger zijn heel 
direct en korter.
Nuenens Belang is diep geworteld in 
de Nuenense samenleving gebaseerd 
op kennis en ervaring. Voornaamste 
drijfveer: belangenbehartiging voor al-
le inwoners van Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten en Eeneind. Motto: Luiste-
ren naar de mensen. Hen serieus ne-
men en hun inbreng trachten te 
vertalen in beleid. Samenwerken op 
basis van integer handelen.
 
Enige punten uit het verkiezingspro-
gramma van Nuenens Belang:
1. Uitvaarthuis dicht bij kerk en kerk-

hof. Niet op een industrieterrein.
2. Woonlasten waaronder ozb voor 

huiseigenaren en ondernemers 
drastisch omlaag. Weg uit de top 
tien van gemeenten in Nederland 
met de hoogste woonlasten.

3. Meer levensbestendige woningen 
voor mensen met een beperking.

4. Overwegvrij spoor Collsehoefdijk 
Eeneind. Doorstroming zowel op 
de weg als op het spoor verbeteren 
door middel van tunnel.

5. Nuenen-Zuid Geldropsedijk ver-
keersluw.

Voor meer punten zie de site:
www.nuenensbelang.nl

Oproep aan alle gerwenaren!
Bent u die enthousiaste man of vrouw uit Gerwen die voor de belangen van 
de leefbaarheid in Gerwen wil opkomen?

De Dorpsraad Gerwen heeft zich in de afgelopen tien jaar o.a. hard gemaakt voor 
de volgende belangen en meegewerkt aan de totstandkoming van:
• Verbouwing Brede School Heuvelrijk
• Realisatie bushalte Kerkakkers
• Aanpak Entree Gerwenseweg 
• Inrichting Openbaar groen
• Herinrichting Tip
• Bouwen in Gerwen
• Communicatie tussen bewoners en bestuur Nuenen
• Andre van der Maat dag (opschonen Gerwen van zwerfafval)
• Bemiddeling AED voor punten in Gerwen
• Opkomen voor buitengebied en natuur in Gerwen
• Bemiddeling bij verbouwing Huysven richting gemeente en zorgdragen voor 

voetpad naar ´t Huijsven
• Algemene Veiligheid in Gerwen
• Veiligstellen Dorpsfeest Gerwen (subsidie)
• Advisering clustering ophalen huisvuil
Plannen in voorbereiding:
• Dagopvang om mantelzorgers enigszins te ontlasten
• Aanpassing van het M.F.A. gebouw D’n Heuvel B.V. voor een beter multifunc-

tioneel gebruik
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, tegelijkertijd 
kunt u uw stem uitbrengen voor de Dorpsraad.
Enkele leden stellen zich na 10 of 4 jaar actief te zijn geweest, niet meer herkies-
baar; De dorpsraad is op zoek naar kandidaten voor de kieslijst in maart 2018!
Er hebben zich al een aantal enthousiaste Gerwenaren aangemeld, maar we kun-
nen er nog meer gebruiken! Dan valt er immers ook te kiezen!
Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij Jan Bekkers: bekkers.jmm@gmail.
com en bij Ton Tenback; a.tenback@onsnet.nu
Zij nemen dan contact met u op voor een eventuele afspraak.
Wilt u op de kandidatenlijst, stuur dan een mail vóór 12 januari naar de secretaris 
van de Dorpsraad Gerwen Anja van Berlo; anjavanberlo645@gmail.com
 

En omdat we u een goed en fris alter-
natief willen bieden. Vandaar dat we 
‘ons LN logo’ met gepaste trots aan u 
willen voorstellen. Per 1 januari heb-
ben we dit nieuwe blauwe logo mogen 
presenteren aan de leden van het eer-
ste uur. Leefbaar Nuenen luistert naar 
u en dat ziet u vastgelegd in ons logo. 
Met deze onthulling start ook officieel 
onze verkiezingscampagne voor 21 
maart 2018. Leefbaar Nuenen is een 
100% lokale Nuenense partij zonder 
landelijke voorschriften. Leefbaar 
Nuenen is onafhankelijk en kan zich 
hierdoor volledig inzetten voor zaken 
die belangrijk zijn voor onze inwoners. 
Wij zien er een uitdaging in Nuenen 
haar eigen karakter te laten behouden 
in de slimme Brainport Regio. Ons 
groene buitengebied en ons cultureel 
erfgoed zijn jaloersmakend voor onze 
omgeving en samen met u, onze inwo-
ners gaan wij er voor zorgen dat Nue-
nen ook in de toekomst een geweldige 
plaats blijft om te wonen, te werken en 
te recreëren. Met dit doel gaan we de 

verkiezingen in en met uw steun gaan 
wij onze uiterste best doen. Nu, maar 
ook zeker na de verkiezingen want wij 
luisteren echt naar Nuenen. Met uw 
steun gaan we ervoor zorgen dat Nue-
nen (incl. Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind) een leefbare, schone en veili-
ge plaats zal zijn. De komende weken 
zult u regelmatig van ons horen via di-
verse media. Het wordt een sterk en 
betrouwbaar Nuenens team. Voor in-
formatie en/of contact: 
Tom van den Boomen, 06-40584206, 
e-mail: NuenenTom@gmail.com
Theo van der Linden, 040-2837833, e-
mail: T.vanderLinden@onsnet.nu, 
www.facebook.com/@2018LN/

Vernieuwing LON TV
Het programma Nuenen Nú van 
LON TV wordt voortaan dagelijks 
aangevuld. Dat wil zeggen dat het 
programma niet meer eens in de 
twee weken wordt samengesteld en 
op een zondag om 11.00 uur als eer-
ste van een reeks van 14 dagen 
wordt uitgezonden. De onderwer-
pen, die u in de komende twee we-
ken kunt verwachten, zijn o.a. :
• Nieuwjaarsbijeenkomst van de 

gemeente
• Voorstel van PvdA tot vernieti-

ging raadsbesluit
• Nieuwjaarsgala OCN
• Veldsink Adviesgroep, grootste 

werkgever van Nuenen
• Uitreiking Witvoetje 2017
• Heavag bouwt op voormalig ter-

rein van Tweka
• Politieke partijen aan het woord 

in door de LON beschikbaar ge-
stelde zendtijd

• Symposium voor basisscholen 
op Eckartcollege

Bovendien hebben we aparte zend-
blokken voor specials en herhalin-
gen. Verder is de lay-out van zowel 
Nuenen Nú als onze kabelkrant 
(Tekst TV) veranderd.  Gedurende 
de uitzendingen van Tekst TV loopt 
onder in beeld een tickertape van 
Omroep Brabant mee.



UNIEK IN NEDERLAND
ALLEEN BIJ VLOER HET ZELF 

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN XL

8 mm dik, 24 cm breed, 
leverbaar in 12 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 26,95 Voor

14.95

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN 

Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip, 

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.-
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LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

24 cm breed, 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15x75 cm, leverbaar in diverse 

kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 
per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

42.95

LAMEL PARKET
RUSTIEK EIKEN
14 mm dik, 3 mm toplaag, 

19 cm breed, wit geolied en 
gerookt wit geolied.

per m2 incl. btw    Van 48,95 Voor

29.95

FAMOSA 
KLIK PVC 

LANDHUISDELEN 
TE VERKRIJGEN IN 

VELE KLEUREN
Kurk onderlaag voor geluids demping, 
voelbare houtstructuur, 5,5 mm dik, 

toplaag 0,30 mm, klasse 31, 4x vellingskant.
per m2 incl. btw. Van 39,95 Voor

27.90

NIEUW

OOK IN 2018 DE GOEDKOOPSTE VAN  NEDERLAND

SPETTERENDE
NIEUWJAARSKNALLERS

GRATIS PARKEREN   WWW.VLOERHETZELF.NL
Vloer Het Zelf Eindhoven Willem v. Konijnenburglaan 1c,  Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180.
Vloer Het Zelf Helmond Engelseweg 223b, Helmond. Tel. 0492-52 52 70. 
Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond. K
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● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Lieshout
(omg. Balduinstraat ± 350 kranten) 
 & (omg. De Molen ± 295 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues. (Einaudi, Tiersen)

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen
040-2831774 | www.wildenberg.nl

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Gespecialiseerd in 
reumatische, diabetische en overige risicovoeten

 T 06-49837605  |  Sleedoornlaan 1  |  5672 BL Nuenen

(Medische) Pedicure
 Anouk van Dijkhuizen

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

€17,95

Maandmenu
(voor 2 of 3 personen)

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 22:00

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671GB  Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Kip Knoflook Speciaal
***

Babi Pangang
***

Foe Yong Hai
***

Sate kip 2 st.
***

Kerry Koh 6 st.
***

Bami, Nasi of Rijst

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl 
(Wij doen ook bezorgen!)

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Bonte avond   
CV de Wetters
Ook dit carnavalsseizoen organiseert 
CV de Wetters weer 2 Bonte avonden. 
Zaterdag 20 januari en vrijdag 9 fe-
bruari. Met o.a. diverse tonproaters:  
Rob Scheepers (Helmond), Arjan 
Compen, Hans Verbaanschot, Alex 
Wintermans en Giel van Erp. Verder 
zijn er optredens van Tadaa, Har en 
Bar, Qukske dur Bai, ook onze eigen 
Spetters van de Wetters, oud Prinsen, 
dames van de raad van 11 en de Wet-
tertetters zijn weer van de partij.
Kortom een avondvullend programma 
vol humor en entertainment wat u ze-
ker niet mag missen. Dit alles vindt 
plaats in onze Residentie Sjâtoo Sjapoo 
aan de Koppel te Nederwetten. De 
avond begint om 19.40 uur, de zaal is 
open vanaf 18.30 uur.
Kaarten à € 12,- zijn verkrijgbaar bij 
Rianne Verhoeven, tel: 06-13700648 
en in de kantine van RKVV Nederwetten.

Kerstviering basisschool De Dassenburcht

Samen eten, zingen, vertellen 
en delen
Sneeuw lag er (helaas) niet bij de kerstviering van basisschool De Dassen-
burcht, maar sfeer was er volop. Alle kinderen genoten donderdagavond 21 
december in hun klas van een zelfgemaakt hapjesbu� et, keken naar het 
kerstverhaal anno 2017 en zongen mee met het schoolkoor.

Terwijl de kinderen binnen hun kerst-
feest vierden, waren de ouders en 
broertjes en zusjes die nog niet naar 
school gaan welkom op het sfeervol in-
gerichte schoolplein van De Dassen-
burcht. Er knapperde een warm vuur-
tje, het plein stond vol met kerstbo-
men van Raaijmakers en er was 
glühwein, warme chocolademelk, erw-
tensoep en broodjes knakworst. Tel 
daarbij elkaars gezelschap op en voilà: 
het recept om 2017 gemoedelijk af te 
sluiten met elkaar.
Maar het draaide natuurlijk om de 
kinderen: zij smulden in hun mooi-
ste kerstoutfit van lekkere hapjes die 
ze ’s middags thuis hadden gemaakt. 
Er werd geklonken, gesmuld en lek-
ker gekletst.
Met volle buikjes werd daarna gekeken 
naar het moderne kerstverhaal, waarin 
de engel Gabriel niet aan de hemel ver-
scheen, maar via WhatsApp commu-
niceerde dat kindeke Jezus geboren 
zou worden. De rollen werden enthou-

siast neergezet door kinderen uit alle 
groepen van de school. 
Afsluiting was het optreden van het 
schoolorkest en schoolkoor. Zij zon-
gen het lied ‘Beetje kerstmis’, en wer-
den begeleid door violen, een harp, gi-
taar, drum en accordeon. Een prachtig 
samenspel!

Voedselbank
Omdat het niet vanzelfsprekend is dat 
iedereen kan genieten van lekker eten 
met kerst, hadden alle kinderen in de 
aanloop naar de kerstviering iets mee-
gebracht voor de voedselbank. Meer 
dan tien kratten vol met etenswaren 
konden zo worden overhandigd aan de 
Voedselbank in Nuenen.
Na het gezamenlijk zingen van ‘Feliz 
Navidad’ werd de kerstviering afgeslo-
ten. Tijd voor kerstvakantie en op naar 
een mooi nieuw jaar aan de Dassen-
burcht! 
 We wensen iedereen een fantastisch 
mooi, maar vooral gezond 2018!

In ons jaaroverzicht van 2017 in 
onze vorige editie ontbraken de-
ze unieke momenten:
• ConcerT met een grote T, april 

2017
• Rob van den Aker onthult de 

drie prijswinnaars van de Vin-
cent van Gogh Photo Award, 
september 2017

• KunsT met een grote T, de in-
richting van de veiling in Het 
Klooster, september 2017

 Fotogra� e: Frank van Welie

Kinderen voor kinderen   
bij Herdertjestocht Gerwen
De dagen zijn donker tijdens de laatste week voor Kerst. De donderdagavond 
voor Kerst beleven de kinderen van Brede school Heuvelrijk Gerwen het kerst-
verhaal tijdens de Herdertjestocht. Bij verschillende woningen worden scènes uit 
het kerstverhaal uitgebeeld. Het is een avond voor kinderen door kinderen. Uit-
gedost met lichtjes trekken de kinderen uit groep 1 tot 7 in groepjes door de stra-
ten van scène naar scène. En daar staan de kinderen uit groep 8 hen mooi ver-
kleed op te wachten en ze spelen hun rol met verve. En op naar de volgende scene. 
Nee, de ouders hoeven niet allemaal mee, één is genoeg, de kinderen uit groep 7 
helpen de kleintjes wel. Zo gaat dat in Gerwen. Die andere ouders moeten maar 
even wachten op het Heuvelplein met een bekertje glühwein of chocolade. Dat 
vinden ze trouwens helemaal niet erg. 
Na een bezoek aan de kerststal in de St. Clemenskerk komen de kinderen aan op 
het plein. Daar is  in de kiosk nog een mooie verrassing: een prachtige levende 
kerststal. Jozef, Maria, engel, herder, koningen, os en ezel, ze zijn er allemaal. 
Maar het hoogtepunt is een echt kindeke Jezus, in het dagelijks leven baby’tje 
Maud. Dat ligt heerlijk te slapen in het kribbetje. 
Na deze mooie Herdertjestocht is het nog een dagje naar school en dan is het 
kerstvakantie. Fijn!

Dorpsraad Nuenen
Onze volksvertegenwoordigers staan te trappelen van ongeduld. Ze gaan in 
de slag om raadszetels te veroveren. Bij die strijd lijkt alles veroorloofd: van 
een leugentje om bestwil tot het vals beschuldigen van politieke tegenstan-
ders. Politieke propaganda van de bovenste plank, met gestrekt been wordt 
gestreden om het pluche. Het gaat over de toekomst van bestuurlijk Nue-
nen. Nuenen bij Eindhoven?

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 4 januari 2018

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

In de rest van onze gemeente Nuenen 
c.a., in Nederwetten, Gerwen en Een-
eind, is al heel veel in kannen en krui-
ken. Daar zitten de burgers dicht op 
het bestuur, daar zijn de inwoners zelf 
het bestuur. Mondige burgers met 
kennis en ervaring die meepraten en 
meebeslissen. Kijk maar eens naar wat 
de dorpsraden Nederwetten en Ger-
wen al gepresteerd hebben. En wijk-
raad Eeneind, die timmert ook flink 
aan de weg. 

En dat alles ondanks ons gemeente-
bestuur. Inderdaad, dat gemeentebe-
stuur is veel minder belangrijk dan we 
wel eens denken. Wie zei dat ook al 
weer? Die wijze woorden kwamen uit 
de mond van burgemeester Maarten 
Houben, sinds kort ook woonachtig in 
Nuenen. Zo snel kan het gaan…..
Maarten, welkom in Nuenen!

Woensdag 21 maart zijn de verkiezin-
gen voor de wijkraad Eeneind en voor 
de dorpsraden in Gerwen en Neder-
wetten. Waarom ook niet meteen de 
inwoners van Nuenen de Dorpsraad 
Nuenen laten kiezen? Vier vliegen in 
één klap!

Laten we eens kijken wie er voor een 
zetel in de gemeenteraad in aanmer-
king wil komen. Ik hou de (adspirant)
lijsttrekkers tegen het licht en zie dat 
zowat alle Nuenense wijken vertegen-
woordigd zijn. Van Berg tot Boord, van 
Beekstraat tot Brabantring, van De 
Vlos tot Vonderrijt, van Molvense Er-
ven tot Velakker. 

Er zijn twee probleemgevalletjes: 
twee kandidaten wonen niet in Nue-
nendorp. Voor mij als doendenker een 
fluitje van een cent: de lijsttrekker van 
Nuenens Belang Jacques Leemans 
stelt zich kandidaat voor wijkraad 
Eeneind en Gerwenaar Boudewijn 
Wilmar blijft in Gerwen. Opgelost!

Dan de namen van de politieke partij-
en, daar moet nog wel even aan ge-
sleuteld worden. Tom van den Boo-
men is de afgelopen vier jaar al 
getransfereerd van CDA, naar VDB en 
heet nu Leefbaar Nuenen. Prima, daar 
valt mee te leven. Nuenens Belang is 
ook duidelijk: van algemeen belang 
naar eigen belang en van Nuenens Be-
lang naar Eeneinds Belang is maar een 
kleine stap. En dan de puur plaatselij-
ke partij W70, de werkers van de 70-er 
jaren. Met een lijsttrekker die alles van 
bovenaf de Berg in de gaten houdt zit 
het wel goed. Die is kandidaat num-
mer 1 van lijst 1 en kan voorzitter wor-
den van Dorpsraad Nuenen. En waar 
blijft burgemeester Maarten Houben 
dan? De eerste burger van onze ge-
meente is veel minder belangrijk dan 
hij wel eens denkt......
 

Bonte avond   

Amalia:   
nieuwe inwoner  
in onze gemeente
Een opvallend geboortekaartje in Nue-
nen: in de Keizershof is Amalia gebo-
ren als de dochter en het zusje in een 
Syrisch vluchtelingengezin. Vernoemd 
naar onze prinses. Amalia: welkom in 
onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-
vallende geboorteaankondiging, laat 
het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl
 

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Oude krantenknipsels beschreven het nieuws in uitge-
breide, bloemrijke bewoordingen. Bij deze fraaie sneeuwfoto’s von-
den we een tekst uit 1938 die de imponerende schoonheid van de winterse 
watermolen bij Opwetten tot zijn recht deed komen: ‘…als de ijskegels in ro-
buste vormen neerhangen aan de speelsche onderdeelen van den witbe-
sneeuwde markanten watermolen, dan staat men inderdaad even stil en 
wordt men getroffen door het schoone, het imponerende, het indrukwek-
kende. Het oude brugje, pretentieloos op zichzelf, doet het dan zoo wonder-
lijk goed in dit brokje echte, onvervalschte landschapsweelde, ’n stilleven der 
natuur zèlve.’
Meer over de Opwettense watermolen in het boek Nuenen op het randje, 
bladzijde 106 tot en met 113. 



Pronkzitting  2018
C.V. de Dwersklippels
19, 20, 26 en 27 januari 2018

Aanvang 20.00 u. Zaal open 19.00 u.  
Theaterzaal het Klooster in Nuenen
Entree: Zaal € 12,50  en Balkon € 5,-

Kaartverkoop
Alleen via het internet:

www.dwersklippels.nl/kaartverkoop
Start 2 december 2017

Programma
Met o.a. Dansgardes, Blaospoepers, 

Oud Prinsen, Hans Keeris,
Rob Verschuren, Wichard de Benis,

Binsbergen Trio, Kitty Goverde,
en the Penthouse Boys!

Presentatie Mirte Peters
www.dwersklippels.nl
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Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Gerwen
(± 275 kranten) 

Ben je bereid om elke woensdagmiddag 
of donderdag ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.

Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

TE HUUR: 95 m2 
KANTOOR/OPSLAG RUIMTE

Gelegen aan de Boordseweg 53a te Nuenen.
Huurprijs € 850,- p.m

Info: 06-12386764

PUZZELHOEKWeek 1

Kruiswoord

Horizontaal: 1 vrucht 6 verborgen 11 op welke wijze 12 water in Utrecht 
14 plus 16 voorjaarsbloem 18 zuivelproduct 20 vanaf 21 pausennaam 
23 herhaling 24 godin v.d. dageraad 25 drinkgeld 27 van een 28 extra large 
29 verstand 30 geld ontvangen 32 helling van een dijk 34 tegenover 
35 landbouwwerktuig 37 toupet 40 Joodse godsdienstleraar 44 staat in Amerika 
46 rondhout 47 laagtij 48 legendarisch sneeuwmonster 50 dik en rond 
51 ambtsgewaad 53 seconde 54 verbruikt 55 donkere kamer 56 pils 
58 legsel v.e. vogel 59 pl. in de Ardennen 60 bloeimaand 62 wringer 
63 Belgische badplaats.

Verticaal: 2 uiting van aarzeling 3 heel naar 4 drammer 5 omhakken 6 grens 
7 ver (in samenst.) 8 eikenschors 9 namiddag 10 pl. in Zuid-Holland 
13 christelijk feest 15 nieuw (in samenst.) 17 uitroep van vreugde 19 riv. in Spanje 
20 oude lap 22 vrouwtjesschaap 24 bezwering 26 begindeel 29 balsport 
31 heden 33 koeienmaag 36 machinemens 37 dik boek 38 land in Azië 
39 herrie 40 mannetjeshert 41 schuilhokje 42 een weinig 43 dom 45 klimplant 
49 afslagplaats bij golf 51 platvis 52 proefopname 55 op dat moment 
57 gymnastiektoestel 59 hectare 61 ego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61

62 63

K L U W E N L A P T O P

K R A N I G D O M O O R

A A M L E T M E P K E U

J A G R A T E L G H I

A L L E S C U E S L A A N

K I N T R O R O T A N E

K N E U S P A S J E

F K R U I K T A R W E K

E I S E R N N W T O R S O

E D N R A D IJ S L T R

S O M L I K G O K R A P

T O I L E T L O K A A S

L E K K E R K O K K I N

6 4 3 2 9 7 8 1 5
9 8 7 4 5 1 6 2 3
2 5 1 8 3 6 9 7 4
1 3 5 9 6 4 2 8 7
8 7 6 1 2 3 5 4 9
4 2 9 5 7 8 3 6 1
3 6 8 7 4 9 1 5 2
7 9 2 6 1 5 4 3 8
5 1 4 3 8 2 7 9 6

Oplossingen wk 52 2017
D S A M E N L E V E N K

R G O D N E N N I G E B

O N E D N A L M S A S L

K A I T E I G E U N R I

U L T P H Z P N M E E K

I R I M R E U T V Y P K

L E T R O W R A A H F E

G I E P P O L A P W A N

R H P E U K N L Y U I E

A A O U P R E G N O H N

S L O O P H A M E R N E

S C H A F T K E E T M W

D R O O G P R U I M

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AFHAKEN
AGAVE
AMBACHT
ANANAS
BIELS
GHANA
HOUWMES
IBIZA
KOELER
LEENMAN
NEERZETTEN
NETKOUS
OPERA
PIOEN
REPRISE
RIANT
SCHAAKBOEK
SLAAFS
SLEDE
STAAF
STADS
STORTEN
TAPAS
VERBRASSEN
VERWONDING
VITRAGE
ZANDVLAKTE

B G N E S S A R B R E V
I H N E T T E Z R E E N
E A D T O A N M I R W N
L N A K R A A A W B N E
S A P A T F M O I U I K
K O E L E R N B P R O A
S G B V N D E E A E E H
F A A D I S E P O C R F
A G N N D V L L R I H A
A E G A R T I V S I P T
L E T Z N E T K O U S L
S S C H A A K B O E K E

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 

Sudoku 1 9 7
5 8 6
6 9 2 7

6 3
5 1 2

2 7 3
6 5 9

4 2
2

week 51, Dhr. M. Elsen, Nuenen.

WATERSCHADE &
VERBOUWINGS
UITVERKOOP

VANAF
VR 05 JAN 2018

OP = OP!!!

10% 50%TOT

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen •  040-283 1200
E drij.mes@iae.nl •  www.drukkerijmesserschmidt.nl

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 
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Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...

Stoppen met roken en afvallen: 
makkelijker, sneller en duurzamer   
met medische acupunctuur
Veel mensen willen aan het begin van het nieuwe jaar stoppen met roken. 
Nog meer mensen willen afvallen. Veel stoppers beginnen na enige tijd 
weer te roken, omdat ze in gewicht aankomen. Met medische acupunctuur 
kan dat voorkomen worden. Ook afvallen gaat vaak sneller en makkelijker 
met medische acupunctuur. De e� ecten zijn dikwijls duurzaam.

Afvallen en stoppen met roken op ei-
gen initiatief leidt in weinig gevallen 
tot blijvend succes. Onze spiegelcel-
len doen er dan ook alles aan om er-
voor te zorgen dat we blijven roken, 
snoepen of te veel eten. Spiegelcellen 
zijn de cellen in onze hersenen die we 
activeren, iedere keer als we een 
handbeweging naar onze mond ma-
ken: of dat nu een sigaret is of eten. 
Spiegelcellen willen ons telkens het-
zelfde laten doen als voorheen: ze 
dwingen ons als het ware om door te 
gaan met roken, eten of snoepen. 

U vraagt zich wellicht af wat spiegel-
cellen nu met acupunctuur te maken 
hebben. Welnu, er zijn sterke aanwij-
zingen dat acupunctuur een positieve 
invloed uitoefent op de dwingende 
werking van de spiegelcellen in ons 
brein. Het lijkt erop dat acupunctuur 
spiegelcellen onschadelijk maakt. 
Met laser-en/of klassieke acupunc-
tuur behandel ik tegen de geestelijke 
afhankelijkheid van het roken, maar 
ook tegen de lichamelijke kant van 
de rookverslaving. Zo worden de 
nare bijwerkingen van stoppen tot 

praktisch nul gereduceerd. Hierdoor 
wordt stoppen sterk vergemakke-
lijkt. Verder behandel ik niet alleen 
voor het stoppen met roken, maar 
ook tegen de potentiële, dreigende 
gewichtstoename.

Bij afvallen beïnvloed ik ook het hon-
gercentrum in de hersenen. Hierdoor 
neemt de trek in eten of snoepen 
sterk af. Ook wordt het ‘stofwisselings-
vuurtje’ aangewakkerd. Hierdoor gaat 
de verbranding van voedingsstoffen 
vaak beter werken.

Er is dus een westerse verklaring voor 
de vaak uitstekende effecten van medi-
sche acupunctuur bij verslavingen: bij 
stoppen met roken, bij drank-, seks-, 
gok-, game- en drugsverslavingen en 
natuurlijk bij afvallen. De traditionele 
Chinese Geneeskunde verklaart de 
werking doordat acupunctuur onze 
energiehuishouding weer op orde 
brengt. Kiest u in ieder geval wel een 
arts voor medische acupunctuur. Dan 
weet u zeker dat u in veilige handen 
bent en dat u het beste van twee werel-
den krijgt.

Ook in 2018:      
� lm bij Cultuur Overdag!
Op donderdag 11 januari wordt in Het Klooster de � lm ‘The Light Between 
Oceans’ vertoond. De � lm uit 2016 is gebaseerd op de gelijknamige debuut-
roman van M.L.Stedman uit 2012, een wereldwijde bestseller.

Vuurtorenwachter Tom (Michael Fass-
bender) en zijn vrouw Isabel (Alicia 
Vikander) wonen op een eiland in 
West-Australië en proberen al jaren 
zonder succes kinderen te krijgen. 
Wanneer ze op een dag een aangespoel-
de roeiboot vinden met een klein meis-
je erin, besluiten ze haar uiteindelijk te 
adopteren. Ze zijn gelukkig en genieten 
met volle teugen van hun dochter Lucy, 
totdat ze een aantal jaren later een 
vrouw (Rachel Weisz) ontmoeten op 
het vastelan d. Al snel na deze ontmoe-
ting verandert hun perfecte leven lang-
zaam in een hartverscheurend drama.
Aanvang van de film: 10.30 uur. Toe-
gangskaarten zijn vanaf 8 januari op 
werkdagen tijdens kantooruren te 
koop aan de balie van Het Klooster. 

De laatste voorstelling in 2017 was een 
muzikaal eerbetoon van Ernst de Cor-
te aan het omvangrijke oeuvre van zijn 
vader, Jules de Corte. Uit ruim 3000 
liedjes selecteerde hij bekende en on-

bekende pareltjes. Met trots vertelde 
Ernst over het leven van zijn vader, ge-
boren in Deurne, op eenjarige leeftijd 
blind werd door een medische fout, 6 
kinderen kreeg, overal in huis piano’s 
stonden, zijn liedjes in eerste instantie 
niks vond en hoe hij dezelfde liedjes in 
de loop der tijd steeds meer is gaan 
waarderen. Het is dan ook bijzonder 
hoezeer de teksten van de liedjes nog 
actueel zijn. Wie kent niet de liedjes ‘Ik 
zou wel eens willen weten’ en het ‘lied 
van Ome Jan’ Het begeleidende piano-
spel van Guus Westdorp was eigen-
tijds en klonk prachtig in het Van 
Goghkerkje. Op een gegeven moment 
wist hij de piano zelfs de klanken van 
een carillon te ontlokken.
De enthousiaste bezoekers genoten 
met volle teugen van de liedjes die bij 
hen vele herinneringen opriep. Een 
van hen had zelfs een plakboek meege-
bracht waarin ze vroeger teksten van 
Jules de Corte verzamelde; het werd 
met trots getoond. 

Passion Nuenen maakt 'cross-overs': 

koper en zang, amateur en prof,   
lokaal en regionaal, samen en solo
Het is hartje winter terwijl popkoor Kolok en Brass Band Nuenen al volop be-
zig zijn met een nieuw geluid voor de komende lente. Het Helmondse pop-
koor en de Nuenense brassband kunnen zich geen winterslaap veroorloven, 
want op 23 en 24 maart staat Passion Nuenen op het programma. Speciaal 
voor die gelegenheid komt een grote groep Nuenense zangers en zangeres-
sen elke woensdag repeteren in Helmond, onder leiding van Kolok-dirigent 
Angelo Smulders. En vice versa maakte Kolok op woensdag 20 december de 
reis naar Nuenen om met Brass Band Nuenen en het Nuenense projectkoor 
te musiceren. Lise Verheijden en Anton van Stekelenborg presenteerden 
zich diezelfde week als de eerste twee (van vijf) solisten.

Angelo over de samenwerking: “We 
hebben een match! Dit project is een 
feest qua regionale en muzikale samen-
werking. Bij de stemtesten hebben we 
gemerkt dat er veel zangtalent is in 
Nuenen en de regio. Het is fantastisch 
dat mensen zich zo spontaan aanmel-
den voor het projectkoor en onbevan-
gen hun talent tonen. Zij zoeken een 
podium, een uitdaging en de juiste mu-
ziek en begeleiding. Die bieden we 
graag bij Kolok en het project Passion 
Nuenen. Het niveau van ons popkoor is 
al behoorlijk. Het mooie is dat we kun-
nen helpen gelegenheidszangers te ver-
binden met de professionele kwalitei-
ten van solisten. Dat stimuleert enorm, 
evenals het samenspel met de brass-
band; dat is ook geen alledaags werk. 
Die bijzondere samenwerking levert 
voor alle deelnemers een boeiende en 
leerzame ervaring op.”

Jan Koolen, een van de kartrekkers 
van Passion Nuenen en dirigent van 
Brass Band Nuenen over het project. 
“Het eindresultaat gaat bezoekers ze-
ker verrassen. We staan voor een mu-
zikaal herkenbaar en vernieuwend 
programma. Overeenkomsten of ver-

schillen met de landelijke Passion? Er 
wordt geen kruis gedragen door het 
dorp, maar het Lijdensverhaal is wel 
de bekende rode draad voor heel veel 
‘pakkende’ lichte muziek, waaronder 
enkele bekende Nederlandstalige 
nummers, maar bijvoorbeeld ook En-
gelstalige en instrumentale muziek. 
Juist de deelnemers maken het uniek, 
onvergelijkbaar met een ander pro-
ject. We zijn nu muziek aan het arran-
geren en repeteren, exclusief voor de-
ze Nuenense concertreeks. De locatie 
Clemenskerk in Nuenen staat garant 
voor een authentieke omgeving en 
stelt ons tegelijkertijd voor enorme 
akoestische uitdagingen. Die prachti-
ge kerk geschikt maken voor concer-
ten, dat is een vak apart. De samen-
werking gaat daarom ook over profes-
sionele kwaliteiten qua techniek en 
organisatie. Dus ook wij zullen deze 
winter absoluut geen moment stilzit-
ten met al die voorbereidingen!” 

Benieuwd wie de andere solisten wor-
den? Geïnteresseerd hoe dit gaat klin-
ken? Houd de website passionnuenen.
nl in de gaten. De kaartverkoop start 
eind januari. 

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Ook in het Nieuwe Jaar worden de Tai-
zévespers gehouden. De Kerstdagen 
zijn weer voorbij, de eerste week van 
2018 is weer voorbij en voor sommi-
gen zit de vakantie er op. Op zondag 7 
januari is in het Van Gogh Kerkje de 
eerste Taizé-vesper van het jaar. Het 
thema is dit keer: ‘Vol van vreugde’. Zo 
aan het begin van iets nieuws zijn we 
altijd wel een beetje benieuwd hoe het 
gaat worden, maar aan het begin ben je 
nog vol van vreugde.
Fijn ook om even een moment te vin-
den, om even stil te staan bij de gehei-
men van het dagelijkse leven. In het 
sfeervolle kerkje is er voldoende ruimte 
voor momenten van stilte, voor mo-
menten van denken en ook voor mo-
menten om de liederen uit Taizé te zin-
gen. Deze liederen zijn eenvoudig en 
mooi van melodie. Het zijn korte melo-
dieën en worden een aantal keren ach-
ter elkaar gezongen, ze worden ook wel 
ervaren als een mantra. Paul Weijmans 
begeleidt op de piano. De vesper is in 
het sfeervolle kleine kerkje aan de Pa-
penvoort in Nuenen en begint om 
19.30 uur. Vooraf is er pianomuziek.

Gedichtendag 
 Ieder jaar start de landelijke Poëzie-
week in januari met Gedichtendag, hét 
poëziefeest van Nederland en Vlaan-
deren. Poëzieliefhebbers uit Neder-
land en Vlaanderen passen deze week 
gedichten toe in het leven van alledag. 
In 2018  is de Gedichtendag op 25 ja-
nuari. De Poëzieweek duurt dan tot en 
met 31 januari en staat in het teken van 
het landelijk thema Theater. 
Het Dichterscollectief Nuenen organi-
seert op Gedichtendag, in samenwer-
king met Bibliotheek Dommeldal en 
Cultuur Overdag,   een mooie poëzie-
avond in de Bibliotheek aan de Jonkheer 
Hugo van Berckellaan Op donderdag-
avond 25 januari, van 19.30-22.00 uur. 
Met het kleurrijke schilderwerk van 
Marianne Schellekens als decor, dragen 
de dichters voor uit eigen werk. Sommi-
gen met het thema Theater, anderen 
weer met onderwerpen uit het leven 
van alledag.
Dichters die graag voordragen, luiste-
raars die van poëzie houden en andere 
belangstellenden zijn hartelijk wel-
kom, na aanmelding via:   Klaas de 
Graaff, klaas.de.graaff@onsnet.nu.
Toegang, met thee en/of koffie is gra-
tis. Voor andere drankjes wordt een 
kleine bijdrage gevraagd.

Lazy Sonnie Afternoon 
"Americana voor gevorderden. Toverachtige stemmen. Het album over-
meestert je dusdanig dat je bij ieder nummer de urgentie voelt om het aan 
iemand te laten horen. Twaalf americanajuweeltjes. Je gaat geheid om,” al-
dus de albumrecensie van het gerenommeerde muziekblad OOR. Met deze 
band, voorafgegaan door Humans Screaming Like Goats openen we het mu-
zikale jaar 2018. Het wordt wederom genieten !

Tip Jar
Americana van Nederlandse bodem. 
Eerlijke en pure muziek, een vers album 
en lovende recensies. Tip Jar, de band 
van Bart de Win en Arianne Knegt, tim-
mert alweer een aantal jaren aan de weg 
met hun Songs about love and life in het 
folk-, pop- en americanagenre, met in-
vloeden uit pop en jazz. Bart was gedu-
rende 15 jaar vaste Man bij Gerard van 
Maasakkers, speelde met Birds of Chi-
cago, Walt Wilkins, JW Roy en in Mat-
thews Southern Comfort, maar concen-
treert zich de laatste jaren vooral op Tip 
Jar. Bart en Arianne nemen het publiek 
aan de hand van hun originele liedjes en 
de nodige anekdotes mee over de platte-
landswegen door het zuiden van de Ver-
enigde Staten. Hun zojuist verschenen 
derde album Gemstone Road werd op-
genomen in Austin, Texas en geprodu-
ceerd door Walt Wilkins. Het buiten-
landse avontuur zorgde voor een andere 
sound. Donker en kleurrijk. De recen-
sies liegen er niet om.
Bart de Win: toetsen, zang, Arianne 
Knegt: zang, Harry Hendriks: gitaar, 
banjo, ukelele, zang, Tonnie Ector: 
contrabas.

HSLG
Humans Screaming Like Goats is een 
akoestisch trio dat akoestische pop, 
rock en blues maakt. De naam is ont-
staan tijdens een avond die het best 
kan worden beschreven als een onzali-
ge combinatie van speciaal bier en het 
kijken van YouTube-video’s over geiten 
die als mensen schreeuwen. Begonnen 
als werktitel, maar inmiddels een ge-
vestigde geuzennaam. 

Lazy Sonnie Afternoon begint om 
15.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 
uur. De zaal is vanaf 15.00 uur open. 
De toegang is gratis maar na het optre-
den vragen wij om een vrijwillige bij-
drage in de hoed. Om deze unieke 
middagen ook in de toekomst mogelijk 
te maken is uw gift noodzakelijk. Wij 
hopen uiteraard dan ook op een gulle 
bijdrage. De muzikale optredens vin-
den plaats in een luisterambiance en 
zijn geschikt voor alle leeftijden. 
Kijk op www.lazysonnieafternoon.nl 
voor de jaaragenda en/ of meld je aan 
voor onze Nieuwsbrief. Zondag 7 ja-
nuari Kapelzaal van Kloosterhotel La 
Sonnerie in Son en Breugel.

Tip Jar foto Wil Crooymans 

Begin 2018 goed  
en investeer in jezelf, 
want je bent het 
meer dan waard!
Leef jij vanuit jouw kracht, overtui-
ging? Lichaam, geest en ziel zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden en be-
invloeden elkaar. Als je fysiek niet fit 
bent dan heeft dat zijn weerslag op je 
ziel, geest en andersom. Iedereen heeft 
in min- of meerdere mate wel emotio-
nele of fysieke ongemakken. Misschien 
heb je al van alles geprobeerd of heb je 
er mee leren leven. Middels healingen 
kan er snel verlichting worden erva-
ren. De energie kan weer beter stro-
men waardoor je klachten afnemen.
Met Nei-coaching commu niceer ik 
met je onderbewuste waar de onver-
werkte emoties liggen opgeslagen (dis-
balans in communicatie tussen linker- 
en rechter hersenhelft).
Het is een vriendelijke manier van ‘op-
ruimen’ zonder dat je uren hoeft te pra-
ten. Ook zeer geschikt voor kinderen. 
Goede resultaten worden o.a. geboekt 
bij de behandeling van angsten, dys-
lexie, ADHD, moeite met zwanger wor-
den, vaccinatieschade, verslavingen.
Durf jij te kijken naar wie je werkelijk 
bent, zonder beperkingen van opvoe-
ding, cultuur, achtergrond, omgeving, 
stress etc. gewoon zoals moeder na-
tuur het bedoeld heeft en daar tevre-
den mee zijn? Ik nodig je hiertoe uit en 
help je graag je innerlijk spiegelbeeld te 
ontdekken. Sommige dingen zijn lastig 
om zelf, objectief helder te krijgen.
Ben je er klaar voor en vastbesloten, 
kijk dan voor de mogelijkheden op:
www.daniellemaas.nl. Holistische prak-
tijk voor Nei-coaching, energetisch 
werk en persoonlijke groei.
Ter kennismaking krijg je de maand ja-
nuari 10% korting op de eerste sessie. 
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand januari
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

parkeerplaats aan de vijverzijde bij het ge-
meentehuis

Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 
Nuenen

Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel

café Schafrath Nuenen

t/m  januari 2018 
Expositie van werken van Willem Schrofer en 

Hannie Bal
 Heemhuis van heemkundekring De Drijehor-

nick, Papenvoort 15A

Vrijdag 5 januari 
20.00 uur Kienen in Lieshout

 Dorpshuis aan het Grotenhof in Lieshout
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 5 januari
21.00 uur PvdA Nieuwjaarsborrel 

Café Schafrath

Zaterdag 6 januari 
 13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding in 

Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
17.00 uur Nieuwjaarsreceptie van RKGSV

Kantine RKGSV

Zondag 7 januari
14.30-16.30 uur Optreden ‘George Miller 

Combinatie’. Jo van Dijkhof
16.00 uur  Nieuwjaarsconcert Het Nuenens 
Mannenkoor. De Watermolen van Opwetten

Zondag 7 januari
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Maandag 8 januari 
13.30-17.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst 

voor alle Gerwenaren 
D’n Heuvel Gerwen

Maandag 8 januari 
14.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst 

Ondernemers Contact 
 Hotel restaurant De Collse Hoeve

 Collse Hoefdijk 24 Nuenen

Maandag 8 januari 
20.00 uur Lezing Kunstgeschiedenis door 

Ine Pels
Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 9 januari
20.00 uur KBO leesclub

Dorpshuis Lieshout

Woensdag 10 januari
09.00 uur IVN Plantenwandeling

Verzamelen met de fi ets bij de Clemenskerk, 
Park 53, Nuenen

Donderdag 11 januari
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm ‘The Light 

Between Oceans’. Het Klooster
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 12 januari
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen
20.30 uur Rikken bij RKVV Nederwetten 

in het Piet Renders paviljoen

Zaterdag 13 januari
19.00 uur Concert by 4

Showkorps O&V. Drumfanfare Jong Leven
Gerwens Muziekkorps. Brassband Nuenen

Het Klooster

Zaterdag 13 januari
20.30 uur Boys named Sue

 in Ons Tejater, Dorpshuis Lieshout

Zondag 14 januari
13.00-14.30 uur Uitreiking Witvoeter 2018

Park naast de kiosk in het centrum van 
Nuenen

Vrijdag 19 januari
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 
Nuenen. Clublokaal Oude Landen van de 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 20 januari 
18.00 uur Tonpraotavond CV Broakese 

Carnavalszotten
Hotel-restaurant De Collse Hoeve

Collse Hoefdijk 24

Zaterdag 20 januari 
19.40 uur Bonte avond CV de Wetters 

Residentie Sjâtoo Sjapoo aan de Koppel te 
Nederwetten

Zaterdag 20 januari 
Het Lichtstad Revue Theater 

het Klooster

Zondag  21 januari 
14.30 Cultuur Overdag - 

‘Hier dooft niets’ van De Andersons 
met speciale gast Thijs Maas - 
De Watermolen van Opwetten

Het is goed zo

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van alle mooie herinneringen 
die hij ons achterliet, hebben wij afscheid moeten nemen 

van mijn lieve man, ons pap en onze  opa

Henk Donath
echtgenoot van

Thea Donath-Mens
 * Zeist, 17 augustus 1934 † Eindhoven, 31 december 2017

 Thea

 Marie-José en Ron
  Andrea, Nadia

 Esther en Jan
  Lisa, Sophie 

Correspondenti eadres: 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers 
T.a.v. familie Donath
Aardappeleterssteegje 3, 5671 CV Nuenen

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 6 januari om 11.00 uur in de 
H. Clemenskerk, Park 53, Nuenen. Samenkomst in de kerk vanaf 10.30 uur, 
waar gelegenheid is tot schrift elijk condoleren. 

De cremati e vindt later deze dag in besloten kring plaats.

In plaats van bloemen willen wij u vragen om een gift  voor het Longfonds. 
Collectebussen hiervoor staan bij het condoleanceregister.

Caroline Sosef
1963  |  2017

echtgenote van Mark Beermann
moeder van Maarten en Thijs

Nuenen, 29 december 2017

Het afscheid vindt plaats op 5 januari in Geldrop en in Nuenen.
Een persoonlijke herinnering aan Caroline of een woord 

van medeleven kunt u met ons delen via www.vdstappen.nl. 
Voor contact: s.hielkema@vdstappen.nl

Lieve Lien, lieve mama, 

Lief, mooi en sterk. 
Ontzettend trots op je. 

Onvermijdelijk en toch zo onverwacht snel. 
Zo lang nog kunnen doorgaan, 

af en toe vergeten dat je ziek was. 
We houden zo ongelofelijk veel van elkaar, 

met miljoenen kusjes 
Voor altijd in ons. 

Mark, Maarten en Thijs 

  

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
 Zaterdag 6 januari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor S. Kuij-
pers en dhr. J. Haan.
Zondag 7 januari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
Dhr. J. Haan. 

Misintenties
Zaterdag 6 januari 18.30 uur: Riet van 
Rooij - van Teeffelen.
Zondag 7 januari 11.00 uur: Jan van 
Deurzen; Willy Spaanjaars; Antoon en 
Francien van der Linden - Meulen-
dijks; Cees Meulendijks; Ben van Rooij; 
Marietje de Vries - Klomp; Gerry Sie-
bers - Passier; Piet en Jaantje Coolen - 
van Poppel en Hann de Brouwer; alle 
overleden buurtgenoten van stichting 
Buurtschap Boord (namens stichting 
Buurtschap Boord).

Mededelingen
In onze parochie is overleden Marie 
Kuijten - van Kuijk, Eeneind 45. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 7 januari 11.00 uur: viering, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Willie Smits.

Mededelingen
De kinderen in Gerwen zingen sinds 
enige jaren geen Driekoningen meer. 
De opbrengst van dit Driekoningen-
zingen was altijd bestemd voor zuster 
Bonnie, de zus van pastor Freek Groot. 
In de plaats van dit Driekoningen-zin-
gen zal er daarom in de kerk een extra 
collecte worden gehouden voor zuster 
Bonnie voor haar werkzaamheden op 
Kalimantan. We kunnen deze collecte 
van harte bij u aanbevelen. Ook kunt u 
eventueel uw gift in onze brievenbus 
aan de kerkdeur deponeren.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 januari 9.30 uur: Driekonin-
genviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Jo Teunisse-Biemans; Theo Rovers; 
Maria Sleegers-Toonders.

Mededelingen
Het is al een aantal jaren traditie dat 
met Driekoningen de misdienaars ach-
ter in de kerk een extra collecte hou-
den. De opbrengst van deze activiteit is 
steeds eerlijk verdeeld tussen Zr. Bon-
nie, zus van wijlen Pastoor Groot, en 

Pater Joosten uit Nederwetten. Om 
deze twee missionarissen te blijven 
steunen zal na de eucharistieviering 
van zondag, 7 januari 2018, Feest van 
Driekoningen, weer een extra collecte 
worden gehouden door de misdie-
naars. De opbrengst zal natuurlijk 
weer eerlijk worden gedeeld. De extra 
collecte bevelen we van harte bij u aan.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 7 januari, 10.00 uur. In deze 
eerste dienst in het nieuwe jaar is de 
voorganger kerkelijk werker P. Flach. Er 
is voor de kinderen een aparte neven-
dienst. De collecte is voor het ZWO-
project in Oeganda. Na de dienst kun-
nen we elkaar een goed nieuw jaar wen-
sen en is er koffie en thee. Elke 
donderdag staat vanaf 10.00 de deur 
van De Regenboog wijd open voor het 
Open Huis: ontmoeting bij een kop 
koffie of thee. U vindt er altijd iemand 
om even mee te praten. Onze kerk is el-
ke zondag geopend. Voor andere activi-
teiten: zie onze website onder ‘Agenda’.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 

Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 4 januari. Eerste donder-
dag van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis Onze Heer Jezus 
Christus, Hogepriester. 
Vrijdag 5 januari. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, Votiefmis van Onze Heer 
Jezus Christus, Hogepriester; gedach-
tenis van de H. Telesforus, paus en 
martelaar. Wijding driekoningenwater.
Zaterdag 6 januari. Verschijning van 
onze Heer Jezus Christus; Driekonin-
gen. Eerste zaterdag van de maand. 
08.30 uur gezongen H. Mis. Zegening 
van krijt en wierook. Daarna uitstel-
ling tot 12.30 uur. 
Zondag 7 januari. Feest van het H. 
Huisgezin. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Na de mis toewijding van de ge-
zinnen aan het H. Huisgezin. Kinder-
zegen. 
Maandag 8 januari 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 9 januari 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 10 januari 18.30 uur H. Mis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube.
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Rinus van Gastel wint   
laatste wedstrijd 2017
Door Antoon Hurkmans

Het was een geweldige avond in de rik arena van de RKSV Nuenen met een 
geweldige opkomst. Hadden wij vorige week nog te maken met een minde-
re deelname, deze week kon de organisatie weer tevreden zijn met een gro-
te opkomst. Voor de tweede maal werd er uitgeweken naar het sponsor 
home en ook hier was het goed toeven.

Op de winnaar na onderlinge ver-
schillen niet groot
Meteen na de eerste ronde was al dui-
delijk dat men van goede huizen dien-
de te komen om Rinus van Gastel van 
de eerste plaats te verdringen. Al bij 
aanvang van de eerste speelronde was 
het Rinus die van start ging met een 
open misère met praatje en verder met 
goed en degelijk spel de leiding nam 
met 117 punten.
Na de pauze en de nieuwe tafel indeling 
werd er door diverse spelers nog gepro-
beerd om de bakens te verzetten maar 
zonder resultaat. Aan de reacties tijdens 
de tweede ronde was wel te merken dat 
de onderlinge strijd heftig was en alles 
in het werk gesteld werd om nog tot een 
goede score te komen. Na de balans op-
gemaakt te hebben was het toch Rinus 
van Gastel die met de 117 punten uit de 
eerste ronde verdiend winnaar werd, 
voor nummer twee van deze avond 
Adriaan Schepers uit Lieshout met 69 
punten. Harold van Bree eindigde als 
goede derde met 68 punten.

De gelukkige winnaar deze week van 
de waardebon bij de loterij was Ludo 
van den Berg. 

Uitslag vrijdag 29 december
1 Rinus van Gastel  117 punten
2 Adriaan Schepers   69 punten
3 Harold van Bree  68 punten
4 Leo Arts   62 punten
5 Geert Bons  62 punten
6 Ruud Vogels  61 punten
7 Bernard de Louw  58 punten
8 Bennie de Louw  58 punten
9 Hub Marquenie  56 punten
10 Ray van de Sande   53 punten
 
De supportersclub van de RKSV wenst 
iedereen een gezond 2018. Vrijdag 5 
januari is het weer zover dan gaan wij 
in het nieuwe jaar van start met de vol-
gende rik avonden en ook in 2018 is ie-
dereen van harte welkom in de rik are-
na van de supportersclub RKSV Nue-
nen. Aanvang 20.15 uur. Locatie 
Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor meer 
info: 06-10289797 of 040-2833254.

•  Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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team Adventure Store 

SPORTIEF EN FIT     
HET NIEUWE JAAR IN

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 15 JANUARI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

Marc van der Palen,     
Lid van Verdienste
Onder een luid instemmend applaus van de circa 50 aanwezigen is Marc van 
der Palen tijdens de Nieuwjaarsreceptie benoemd tot Lid van verdienste 
van NKV Korfbal.

Op het einde van zijn nieuwjaarsbood-
schap namens het bestuur, verraste 
voorzitter Henri van den Nieuwenhof 
een zichtbaar aangedane Marc van der 
Palen met zijn benoeming tot Lid van 
Verdienste. Marc, 27 jaar lid van NKV, 
vervult al 25 jaar diverse functies als 
vrijwilliger binnen NKV. Een korte op-
somming van zijn vrijwilligers bijdra-
gen van iemand die ‘Alle Dagen Heel 

Druk’ is met zijn Cluppie: speler, trai-
ner van de 3e selectie, scheidsrechter, 
clubhuis medewerker, algemeen reser-
ve voor alle taken die andere laten lig-
gen maar vooral al ruim 15 jaar pen-
ningmeester. Op toepasselijke wijze 
was de voorlopige oorkonde uitge-
schreven op een papieren servetje en 
tevens goed voor een etentje ‘Bij Iet’, 
hem aangeboden door zijn collega be-
stuursleden. 

Tekenend voor Marc is dat het servetje 
direct in de papierbak verdween en hij 
over wenste te gaan tot de orde van de 
dag. Met een vlammend betoog gaf hij 
aan dat lid zijn van een vereniging 
meer van je vraagt dan alleen trainen 
en spelen. Hij gaf aan dat hij nooit ook 
maar 1 speelminuut in NKV 1 heeft 
gehad, maar dat zijn (sportieve) carriè-
re bij NKV nog lang niet ten einde is. 
Onder de tonen van ‘He is a jolly good 
fellow’ werd deze ras NKV’er luid toe-
gezongen door alle aanwezigen.

Namens het bestuur van NKV Korfbal,
Henri van den Nieuwenhof

Voorzitter
Foto van de overhandiging van de oorkon-
de aan Marc (links)

Korfbal
Marc van der Palen,     Stephan van den Reek,   

EMK-er van het jaar 2017
Tijdens de zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de voetbalvereniging 
EMK is bekend geworden dat Stephan van den Reek de EMK-er van het jaar 
2017 is geworden. 

De EMK-er van het jaar wordt gekozen 
door de drie laatste laureaten van de ti-
tel van EMK-er van het jaar. Stephan 
heeft zijn sporen verdiend bij EMK. 
Hij was al jaren leider van jeugdteams 
en seniorenteams en heeft zich als een 
bouwgoeroe ingezet (met anderen) 
voor de succesvolle ingrijpende ver-
bouwing van het kantinelokaal van 
EMK. Het was dan ook geen verras-
sing (behoudens voor betrokkene zelf ) 
dat Stephan als één van de actieve le-
den van het klussenteam EMK de titel 
ontving van EMK-er van het jaar 2017. 

Stephan van den Reek
EMK-er van het jaar 2017 

Ronde 2 succesvol programma     
Fitfans in januari van start

Voetbal

Rikken

Op een laagdrempelige manier je leefstijl veranderen onder begeleiding en 
samen met anderen? Schrijf je dan in voor PSV FITfans. Een twaalfweeks 
programma dat medisch sportgezondheidscentrum TopSupport en de PSV 
Foundation samen aanbieden. De deelnemers aan de eerste ronde waren 
enthousiast en boekten aanzienlijke gezondheidswinst. Begin januari start 
ronde 2. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Schrijf je in!
 
De tweede ronde van dit twaalfweeks 
programma start op 8 januari. Het is 
een gevarieerd programma bestaande 
uit gemeenschappelijke en indivi-
duele thuistrainingen, lezingen en 
workshops:allen gericht op het verbe-
teren van leefstijl en vitaliteit. Veel 
trainingen en bijeenkomsten vinden 
plaats in en rond het stadion. 

Hoe kun je meedoen?
Via PSV.nl/fitfans kun je je eenvoudig 
inschrijven. De kosten bedragen zo’n 
€ 14,- per training, waarbij je in totaal 
90 minuten bezig bent. De eerste helft 
theorie en de tweede helft het prak-
tijkgedeelte. Je ontvangt hiervoor 
professionele fysieke en mentale en 
medische begeleiding, een trainings-
shirt van UMBRO en een fitbit-activi-
teitsmeter (t.w.v. € 65,-). Samen met 
PSV en St. Anna TopSupport bereik 
jij jouw doelen.

Geen radicale verandering
Deelnemers die de afgelopen maanden 
deelnamen, verloren gemiddeld 7,2 kg, 
pasten hun eetpatroon aan en voor een 
aantal was dit programma de reden lid 

te worden van een sportclub. Het pro-
gramma is zo ingericht dat de verande-
ringen passen bij de persoon, te behap-
pen zijn en daardoor duurzaam in het 
leefpatroon zijn in te bouwen. “Ik heb 
mijn leefstijl aangepast, maar niet ra-
dicaal omgegooid. Ik eet en drink ei-
genlijk nog steeds alles wat ik voor-

heen at en dronk. Alleen nu kijk ik op 
etiketten van producten en pas ik de 
grootte van mijn porties aan”, blikt een 
deelnemer terug. 
 In Nederland neemt het percentage 
van mensen met overgewicht nog 
steeds toe. Waar in 2001 nog 44,9% 
van de Nederlandse bevolking leed 
aan overgewicht was dit in 2016 al ge-
stegen naar 59,2% (bron: Ministerie 
van volksgezondheid, 2017). Deze stij-
ging heeft sterke economische en 
maatschappelijke gevolgen. De PSV 
Foundation en St. Anna TopSupport 
nemen dit probleem serieus en hopen 
met PSV FITfans een bijdrage te leve-
ren aan een gezonder leven in de regio 
Eindhoven en omstreken.
www.st-anna.nl 
of www.topsupport.nl

Wat een zure berichtgeving over de intussen alweer verwijderde verkeersdrempels en 
daarmee de bedoelde verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers bij Hoge Brake/
Oude Kerkdijk. Of gaat het eigenlijk om politieke kritiek i.v.m. de komende gemeente-
raadsverkiezingen? Geschokte burgers zelfs. Omdat de gemeente niet vooraf heeft ge-
waarschuwd? Alsof de overheid op allerlei gebieden ons aller hoeder zou moeten zijn. 
Weggebruikers, en vooral ook automobilisten, worden geacht goed op te letten waar en 
hoe ze rijden. Er staan waarschuwingsborden; de drempels waren op afstand goed zicht-
baar en ook de hoogte ervan. Met 5 km/u waren ze prima te nemen. En ja, verlichting op 
die kruising zou beter kunnen. Dus nu eens niet zeuren, want verbetering van de veiligheid 
voor fietsers is daar echt noodzakelijk.

Rob Riedijk, Biezenstuck 9, 5673 KT Nuenen.

Bedankt allemaal
Aan de bewoners van de Vondelstraat, Sparrenlaan, Jasmijnstraat, Lavendelstraat, Den-
nenlaan, Lissevoort, Prunuslaan, Cederlaan, Paaihurken en Broek.
Over enkele dagen zal in geheel Nuenen de nieuwe carnavalskrant van De Dwèrsklippels 
weer verspreid gaan worden en dus ook in de straten zoals die in de aanhef van dit bericht 
zijn vernoemd. Bij de bewoners in dit gedeelte van de wijk Nuenen West zal door mij dan 
niet meer aangebeld worden. Ik heb namelijk onlangs besloten om, na 37 jaar als ver-
spreider van de carnavalskrant in deze wijk, het aan een ander over te laten. Jaarlijks 
mocht ik bij u aanbellen om de carnavalskrant aan te bieden met daaraan gekoppelde 
nederige vraag voor een vrijwillige bijdrage voor o.a. een attentie voor de zieken en het 
jeugdcarnaval. En elk jaar tastte u GUL in uw beurs. De gemiddelde opbrengst bedroeg 
jaarlijks bij ongeveer 150 adressen tussen de 350 en 400 euro! Bedankt nogmaals voor uw 
rijkelijke bijdrage.
Gaarne wil ik u vragen om de nieuwe bezorg(st)er even zo vriendelijk en gul te ontvangen 
als u mij al die jaren hebt gedaan. Wees ervan overtuigd dat uw vrijwillige bijdrage goed 
wordt besteed. 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

 

 Onderzoek naar reeks 
mogelijke berovingen
De politie onderzoekt vier inciden-
ten in Nuenen die mogelijk met el-
kaar in verband staan. Het gaat om 
zaken waarbij telkens twee jongens 
betrokken zijn die mensen lijken te 
willen beroven. In één geval lukte 
dat daadwerkelijk. Getuigen wor-
den gevraagd om zich te melden.

De eerste twee incidenten speelden op 
woensdag 27 december. Kort na 03.00 
uur werd op de Boordseweg in Nuenen 
een 20-jarige man uit Nuenen aange-
sproken door twee jongens, die het 
slachtoffer op een agressieve manier 
om geld vroegen. De man wist te ont-
komen door hard weg te rennen. Rond 
06.15 uur die ochtend sloot een 22-jari-
ge vrouw uit Nuenen haar fiets af op de 
Vincent van Goghstraat. Terwijl ze 
daarmee bezig was, werd ze benaderd 
door twee jongens, die er onder meer 
met haar mobiele telefoon vandoor 
gingen. Een melding via Burgernet le-
verde tot nu toe geen resultaat op.
Ontkomen
Op donderdag 28 december om 21.15 
uur was er op de Kerkstraat een ver-
dachte situatie waar een pizzabezorger 
werd benaderd door twee mannen. Hij 
vertrouwde de situatie niet en ging er op 
de fiets vandoor. Toen hij op zijn werk 
aankwam waarschuwde hij de politie. 
Even later zou geprobeerd zijn om een 
man geld afhandig te maken bij een pin-
automaat aan de Parkstraat, waar hij net 
gepind had. Ook daar zou het gaan om 
twee jongens. Het slachtoffer wist te 
ontkomen en waarschuwde de politie.
Mogelijk verband
Het is heel goed mogelijk dat de zaken 
met elkaar in verband staan: “In alle ge-
vallen was er sprake van twee jongens 
van rond de 1.80 meter met een donkere 
en licht getinte huidskleur. Wij houden 
nadrukkelijk rekening met een verband 
tussen de vier zaken en roepen getuigen 
op om zich te melden. Ook mensen die 
een idee hebben wie de daders zouden 
kunnen zijn worden opgeroepen om 
zich te melden”, zo laat de recherche we-
ten. Tips kunnen worden doorgeven via 
0900-8844 of via www.meldmisdaad-
anoniem.nl/melden.

Extra alert
De politie in Nuenen is naar aanleiding 
van de vier incidenten extra alert. Er is 
met een aantal mogelijke getuigen ge-
sproken en camerabeelden uit de om-
geving van de verschillende locaties 
worden geanalyseerd. De recherche 
roept mensen op om verdachte situa-
ties direct te melden via 112.

Politieberichten
Onderzoek naar reeks Onderzoek naar reeks 
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leesbril of
brilpoetsdoekjes
leesbril: +1 t/m +3.5
brilpoetsdoekjes: 50-pack

speelgoed

Persil wasmiddel
1.452 liter
1 l = 2.03

Axe douchegel
250 ml
1 l = 6.16

deospray
150 ml
1 l = 12.33  

1.85

Anne O'Leary 
hoeslaken

90x200 cm

140x200 cm

3.49
180x220 cm

4.49

pindakaas 
voederhuisje
hout

voor vogels
340 gram
1 kg = 2.91  

0.99

Panasonic 
sport oortelefoon
met verstelbare clips 
voor optimale pasvorm

1.2 m kabel

Office Essentials 
ordner
A4

Korona caramelreep

45 gram
1 kg = 6.00

fleeceplaid
d
polyester
150x200 cm
of 130x160 cm

vloerlamp met kap
verstelbaar 
metaal

anti-vries 
ruitenvloeistof
5 liter 1 l = 0.60

500 ml 1 l = 2.38

1.19

thermosokken
met wol

George Wilkinson 
blender
1000 Watt motor, 6-delig, 

bpa-vrij 

stoomkoker
400 Watt

14.95

Umbro joggingbroek

sweatvest

12.95

wasmand met 
uitklapbare poten

60x40x60 cm

of hoepel 1.2 kg

extra zacht

2 paar

22 wasbeurten

uitzoeken

waterafstotend

bekijk de video 
op action.com

tafellamp
op voet
metaal

6.95

yogamat
d
6

2.99

1 liter 

1.79

opvouwbare 
opstapkruk
max. 150 kg 
draagkracht
31x22x22 cm

3.88

bedsprei
d
240x220 cm

9.95

onze nieuwe weekactie

www.action.com

onze nieuwe weekactie

www.action.com
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